
Siedem s³ów Chrystusa na krzy¿u
�Albowiem ilekroæ by�cie jedli ten chleb i ten kielich by�cie pili,

�mieræ Pañsk¹ opowiadajcie� � 1 Kor. 11:26.

W czwartek 9 kwietnia, gdy s³oñce schyli siê ku zachodowi,
rozpocznie siê wed³ug kalendarza ¿ydowskiego 14 dzieñ miesi¹ca
nisan � dzieñ, w którym Izraelici opu�cili Egipt. Dla upamiêtnie-
nia tego faktu, co roku, 14 dnia miesi¹ca nisan, ka¿da rodzina
¿ydowska mia³a zabiæ baranka, takiego samego jak ten, którego
krew wybawi³a niegdy� ich pierworodnych od �mierci z rêki anio-
³a Morderza.

I tak, rok po roku tysi¹ce niewinnych baranków ginê³o za grze-
chy, których krwi¹ zwierz¹t i tak nie da³o siê obmyæ do czysta. A¿
przyszed³ ten, na którego Jan Chrzciciel wskaza³: �Oto Baranek
Bo¿y�. Trzy lata pó�niej prorocze s³owa Jana sta³y siê faktem. 14
dnia miesi¹ca nisan, miêdzy dwoma wieczorami na �miejscu, któ-
re obra³ Pan Bóg� umiera³ rzeczywisty Baranek, którego krew raz
na zawsze g³adzi³a grzech �wiata.

�Ilekroæ by�cie jedli ten chleb ...�. Ile¿ to razy na przestrzeni
d³ugich stuleci Wieku Ewangelii, duchowi Izraelici rok po roku
upamiêtniali uroczysty, choæ smutny, nastrój wieczernika. Ile¿ to
ju¿ razy w naszym doros³ym, po�wiêconym ¿yciu czytali�my te
wersety. Ile razy w ciszy paschalnego wieczoru siêgali�my po chleb
i ws³uchiwali�my siê w suchy chrzêst ³amanego prza�nika. Ile razy
odnawiali�my �lub ofiarowania i wspominali�my �mieræ wieku-
istego Baranka. Czy to nie dosyæ? Czy jeszcze raz mamy wspomi-
naæ, smuciæ siê i trwo¿yæ? �Albowiem ilekroæ by�cie...�. Wiêc nie
wystarczy raz, dwa, sto, tysi¹c. A¿ przyjdzie, by cia³o nam zmie-
niæ na nieskazitelne.

�... �mieræ Pañsk¹ opowiadajcie� S¹ takie historie, których
chêtnie s³uchamy, nawet i tysi¹c razy. Najczê�ciej s¹ to historie,
które sami prze¿yli�my i które sami opowiadamy. Jeste�my jak
dzieci, które wieczorem prosz¹, ¿eby im opowiedzieæ historiê i to
najlepiej tê znan¹, tê sto razy s³yszan¹, tê ulubion¹. B¹d�my jak
dzieci. Je�li byli�my z Chrystusem pod krzy¿em, je�li jeste�my z
Chrystusem na krzy¿u, �pogrzebieni z nim bêd¹c w chrzcie�, to
jeszcze raz chciejmy us³yszeæ tê sam¹, star¹ historiê, tê sam¹ od-
wieczn¹ melodiê Golgaty, tê sam¹ pie�ñ �mierci i samotno�ci.

A by³o oko³o szóstej godziny. S³oñce sta³o w zenicie. W skwa-
rze po³udnia na skale Kalwarii rzymscy ¿o³nierzy do wysuszo-
nych r¹k i nóg skazañca bez winy wbijali ¿elazo, ¿eby zmêczone
cia³o od drewna nie odpad³o, ¿eby bola³o, ¿eby kara surowsza, a
rado�æ mot³ochu wiêksza by³a. Bola³o. A w doskona³ym ciele mo¿e
i ból by³ doskonalszy i jeszcze bardziej bolesny.

Niebiañski Ojciec chmurami oczy zas³ania³, ¿eby pioruny ognia
Jego zapalczywo�ci nie spali³y rzymskich wykonawców woli ¿y-
dowskiego sanhedrynu. Sta³a siê ciemno�æ po wszystkiej ziemi,
a¿ do godziny dziewi¹tej. By³y to chyba najd³u¿sze trzy godziny
w dziejach wszech�wiata. Trzy godziny � ile¿by mo¿na by³o pie-
�ni za�piewaæ, jak piêkne kazanie wyg³osiæ, ile przypowie�ci, ile
cudów, uzdrowieñ. Ale to by³y godziny ciemno�ci i milczenia �
�oniemia³ i nie otworzy³ ust swoich�.

Przez trzy najciê¿sze godziny swego istnienia Jezus przemówi³
siedem razy. Tylko siedem? A mo¿e a¿ siedem, bior¹c pod uwagê
ból, trudno�ci z oddychaniem, pragnienie. A przecie¿ trzeba do
tego jeszcze do³o¿yæ gorycz szyderstwa, smutek odrzucenia i dra-
mat niezrozumienia.

Jezus przez trzy i pó³ roku naucza³. S³owo by³o najwa¿niej-
szym narzêdziem Jego misji. S³owo, które wypowiada³ nie mê-
czy³o ani Jego, ani s³uchaczy, bo �mówi³ jako moc maj¹cy�. Ostat-
nie kazanie Mistrza by³o jednak bardzo krótkie. Jego wypowiedzi
zebrane razem trwa³y nie wiêcej ni¿ minutê i sk³ada³y siê z oko³o
40 s³ów. Przypomnimy je:

1. �Ojcze! odpu�æ im, boæ nie wiedz¹, co czyni¹.� � £uk. 23:34
(8)
2. �Niewiasto, oto syn twój! (�) Oto matka twoja!� � Jan 19:26-
27 (5 + 4)
3. �Zaprawdê powiadam tobie dzi� ze mn¹ bêdziesz w raju.� �
£uk. 23:43 (10)
4. �Eli, Eli, Lama Sabachtani!� � Mat. 27:46 (4)
5. �Pragnê� � Jan 19:28 (1)
6. �Wykona³o siê� � Jan 19:30 (1)
7. �Ojcze! W rêce twoje polecam ducha mojego.� � £uk. 23:46
(8)

Przez pozosta³e 179 minut krzy¿owego cierpienia Jezus mil-
cza³ ...

Ciekawe jest to, ¿e trzy z tych wypowiedzi zanotowa³ jedynie
�w. £ukasz, trzy inne jednynie �w. Jan. Mateusz i Marek zanoto-
wali za� tylko jedn¹ wypowied� Jezusa, tê, któr¹ us³yszeli wszy-
scy � �Eli, Eli Lama Sabachtani�. Wielu bowiem szydzi³o: �Elia-
sza ten wo³a�, �patrzajmy, je�li przyjdzie Elijasz, aby go wyba-
wi³.�

�w. £ukasz, jak wynika z jego Ewangelii, czerpa³ swe informa-
cje od bezpo�rednich �wiadków, a miêdzy innymi od Marii, matki
Jezusa. Wiemy, ¿e by³a ona blisko krzy¿a (Jan 19:25). Mog³a wiêc
s³yszeæ i zapamiêtaæ s³owa Jezusa. Pod krzy¿em by³ te¿ �w. Jan, o
czym tak¿e czytamy w jego Ewangelii. Czy¿by pozostali ucznio-
wie znali te wydarzenia jedynie z opowiadañ. Czy byli pod krzy-
¿em, czy mo¿e tylko z daleka przypatrywali siê, jak umiera ich
Mistrz, a mo¿e i na to nie mieli odwagi. Gdzie by³ odwa¿ny Piotr
ze swym mieczem, gdzie by³ roztropny Mateusz, dlaczego nie
podawali Mistrzowi g¹bki z napojem, gdzie siê ukryli? �Tak¿e-
�cie nie mogli przez jednê godzinê czuæ ze mn¹?� � pyta³ ich prze-
cie¿ zaledwie kilkana�cie godzin wcze�niej. Tak¿e�cie nie mogli i
teraz jeszcze przez trzy godziny czuæ ze mn¹?

A czy my by�my mogli? Czy nasza odwaga by³aby wiêksza, od
tej, któr¹ okazali uczniowie? A mo¿e tylko m³ody wiek Jana i m³o-
dzieñcza brawura kaza³y mu staæ pod krzy¿em razem z kobieta-
mi? Dzisiaj pewnie wszyscy chcieliby�my stan¹æ pod krzy¿em i
nie�æ otuchê Mistrzowi w najtrudniejszych chwilach. Aposto³o-
wie te¿ mo¿e nieraz wyrzucali sobie brak wiary. By³o jednak za
pó�no, by przyjaznym s³owem ukoiæ krwawi¹ce serce Mistrza.

A mo¿e jeszcze i teraz, gdy On przecie¿ ¿yje, gdy wspomina
tamte chwile i p³acze, mo¿e jeszcze nie jest za pó�no, by nasze
wspó³czucie ukoi³o ból krwawi¹cego serca? Mo¿e jeszcze nie jest
za pó�no. Podejd�my cicho pod krzy¿ i ws³uchajmy siê w siedem
s³ów p³yn¹cych prosto z najczulszego serca wszech�wiata.

�Ojcze! odpu�æ im, boæ nie wiedz¹, co czyni¹.�

To prawda, ¿e s³ów tych nie ma w niektórych starych manu-
skryptach, a inne podaj¹ go jedynie jako staro¿ytny dopisek. Mo¿e
jednak bibli�ci, którzy mimo to, choæby w nawiasie, ale zawsze
zamieszczaj¹ te s³owa w swoich wydaniach ksiêgi £ukasza, maj¹
jakie� s³uszne powody, by tak czyniæ.

Wypowied� ta pada w bezpo�rednim kontek�cie aktu przybicia
do krzy¿a. Czynno�æ tê, jak podaje �w. Jan wykonywali rzymscy
¿o³nierze (Jan 19:23). Byæ mo¿e wiêc s³owa te skierowane by³y
bezpo�rednio do nich, a nie, jak siê czasami uwa¿a, do ¯ydów.
Je�li Jezus w ogóle wypowiedzia³ te s³owa, to prosi³ Ojca o prze-
baczenie dla rzymskich wykonawców wyroku, a nie dla ¯ydów,



którzy dla swoich grzechów odrzucili Mesjasza i wydali na niego
niesprawiedliwy wyrok �mierci.

W nieco dawniejszych czasach, kat przed wykonaniem wyro-
ku mia³ zwyczaj prosiæ skazañca o przebaczenie. To nie kat pono-
si³ odpowiedzialno�æ za wyrok, który wykonywa³. To nie rzymscy
¿o³nierze, którzy wykonywali rozkazy Pi³ata, ponosili odpowie-
dzialno�æ za �mieræ Jezusa. Jeden z nich, prze³o¿ony setnik, wy-
da³ nawet piêkne �wiadectwo o Jezusie: �Zaprawdê cz³owiek to
by³ sprawiedliwy�, i jak podaje tradycja zosta³ pó�niej chrze�cija-
ninem. W ten sposób wys³uchana zosta³a modlitwa Jezusa, Bóg
przebaczy³ cz³owiekowi, który ukrzy¿owa³ Jego Syna.

Kilka lat pó�niej jeden z wiernych na�ladowców Mistrza w cier-
pieniu, pierwszy mêczennik Ko�cio³a, �w. Szczepan modli³ siê
podobnymi s³owami: �Panie nie poczytaj im tego za grzech!� �w.
Szczepan tak¿e prosi³ o przebaczenie dla swoich katów. I znów
modlitwa umieraj¹cego zosta³a wys³uchana. Przywódca bandy
prze�ladowców, Saul z Tarsu, zosta³ pó�niej przyjêty przez Boga
jako aposto³ Jezusa Chrystusa. Niewykluczone, ¿e aposto³ Pawe³
spotyka³ siê czasami z nawróconym setnikiem i razem dziêkowali
Bogu za bohaterskie modlitwy swych ofiar.

�Niewiasto, oto syn twój! (�) Oto matka twoja!�

�w. Jan przekazuje nam bardzo wierny obraz ostatnich dni ¿y-
cia Jezusa. Choæ ukrywa sw¹ postaæ pod okre�leniem �uczeñ, któ-
rego mi³owa³ Jezus�, to jednak wszyscy wiemy, ¿e to w³a�nie on
aktywnie uczestniczy³ w wydarzeniach ostatnich dni ziemskiej misji
Jezusa. On te¿ razem z trzema kobietami znalaz³ siê blisko krzy¿a,
gdy tylko ¿o³nierze wykonali sw¹ ponur¹ powinno�æ. Matka Jezu-
sa nie opuszcza³a go a¿ do ostatniej chwili. A by³a z ni¹ jej siostra,
tak¿e imieniem Maria, oraz Maria Magdalena, z której Jezus wy-
pêdzi³ siedem duchów nieczystych, Maria Magdalena, która Go
za to tak bardzo umi³owa³a. Trzem kobietom towarzyszy³ m³o-
dzieniec. Byæ mo¿e, to on w³a�nie u³atwi³ im bezpo�redni dostêp
do krzy¿a. Tak jak wcze�niej wprowadzi³ Piotra na dziedziniec
arcykap³ana.

Takie zbli¿enie siê do skazañca, nawet pomimo pozwolenia
¿o³nierzy, na pewno wymaga³o wielkiej odwagi. Rozjuszony t³um,
który tak bardzo i za nic znienawidzi³ Jezusa, nie musia³ siê prze-
cie¿ okazaæ tak wyrozumia³y, jak obojêtni rzymscy ¿o³nierze. Je-
zus doceni³ odwagê czwórki przyjació³. Z wysoko�ci krzy¿a uj-
rza³ ich przera¿one i zap³akane twarze. Nie mia³ ju¿ si³y pocie-
szaæ. On sam potrzebowa³ pocieszenia. Jednak blisko�æ najuko-
chañszych osób doda³a mu nowej si³y. Jeszcze raz wyzwoli³a siê
Jego wielka mi³o�æ. Jeszcze raz zatroszczy³ siê o tych, których
istnienie tak bardzo by³o od Niego zale¿ne.

Matka Jezusa by³a ju¿ wtedy prawdopodobnie wdow¹. Jezus
dobrze rozumia³, jak smutny jest los wdowy, która traci syna. Nie-
co wcze�niej okaza³ to zrozumienie, gdy przywróci³ do ¿ycia syna
pewnej wdowy. Teraz jednak nie móg³ uczyniæ tego dla swojej
matki. Nie móg³, albo raczej nie chcia³ uchroniæ jej Syna od �mierci.
Nie móg³ te¿ uczyniæ tego, co anio³ uczyni³ dla Abrahama, gdy
tamten niemal zabija³ ju¿ swego syna. Nie by³o takiego baranka,
który móg³by umrzeæ za Niego, bo to On by³ Barankiem, który
g³adzi³ grzech �wiata.

Jezus umia³ jednak zawsze znale�æ wyj�cie z sytuacji. Nawet w
tych ostatnich chwilach swego ¿ycia potrafi³ znale�æ w sercu uczu-
cie, które pomog³o za³agodziæ ból matczynego serca, je�li nie te-
raz, to przynajmniej za kilka lat, gdy rana w jej duszy przestanie
ju¿ tak bardzo krwawiæ. Jezus da³ swej matce syna, który móg³ Go
zast¹piæ w obowi¹zku troszczenia siê o ni¹ i mi³owania jej.

Tradycja podaje, ¿e Maria do koñca swego ¿ycia by³a pod opiek¹
�w. Jana. Mo¿e w³a�nie dlatego Jan ¿y³ tak d³ugo, bo przecie¿
przykazanie mówi³o: �Czcij ojca twego i matkê twojê, aby przed³u-
¿one by³y dni twoje na ziemi� (2 Moj¿. 20:12).

�Zaprawdê powiadam tobie dzi� ze mn¹ bêdziesz w
raju.�

Mo¿e czasami wydaje nam siê, ¿e w zdaniu tym najwa¿niejszy
jest przecinek. Dzisiaj jednak wyj¹tkowo spróbujmy zapomnieæ o
interpunkcji.

Obok Jezusa, po jego prawej i lewej stronie, ukrzy¿owani zo-
stali dwaj pospolici przestêpcy. Jeden z nich do³¹czy³ do grona
szyderców i narzêdzi szatana: �Je�li¿e� ty jest Chrystus, ratuj¿e
siebie i nas.� To by³o ostatnie kuszenie Jezusa. Szatan raz jeszcze
zapragn¹³ odwie�æ Jezusa od pos³uszeñstwa Bogu. A przecie¿ Je-
zus mia³ jeszcze moc, Bóg jeszcze go nie opu�ci³. Jeszcze sta³y w
pogotowiu zastêpy wojsk anielskich z obna¿onymi mieczami ognia.
Jak¿e wielk¹ moc wewnêtrzn¹ musia³ mieæ ten Cz³owiek, Jezus
Chrystus, by nie u¿yæ mocy zewnêtrznej, je�li ju¿ nie w obronie
swego ¿ycia, to przynajmniej dla ukarania szyderców. A jednak
tego nie zrobi³ � �Któremu gdy z³orzeczono, nie odz³orzeczy³ (�),
ale poruczy³ krzywdê temu, który sprawiedliwie s¹dzi� � 1 Piotra.
2:23.

Jezus bardzo wysoko oceni³ postêpowanie drugiego przestêp-
cy, który stan¹³ w Jego obronie. �Zaprawdê, bêdziesz ze mn¹ w
raju�. Dotychczas jeszcze nigdy nikomu nie mówi³ o raju, o po-
wrocie do doskona³o�ci ¿ycia na ziemi. Swoje poselstwo na razie
kierowa³ On do swych na�ladowców, którzy tak jak On mieli po-
rzuciæ przywilej ¿ycia na ziemi. Pokutuj¹cy z³oczyñca nie móg³
jednak staæ siê cz³onkiem ko�cio³a. Mia³ umrzeæ jeszcze przed
zes³aniem ducha, który zapewnia³ sp³odzenie do nowej natury. Ale
i dla tego cz³owieka Jezus mia³ dobre s³owo: �Bêdziesz ze mn¹ w
raju�. To wiêcej ni¿ gdyby powiedzia³ tak, jak do Marty: �Wsta-
nieæ brat twój�. Przecie¿ Jezus wiedzia³, ¿e powstanie z grobu
stanie siê udzia³em wszystkich ludzi, tak¿e i drugiego przestêpcy,
który z Niego szydzi³. W sercu pokutuj¹cego przestêpcy dostrzeg³
Jezus co� wiêcej, co�, co otwiera³o mu po zmartwychwstaniu dro-
gê do drzewa ¿ywota wiecznego. Pokutuj¹cemu przestêpcy za-
wdziêczamy ostatni¹ naukê Jezusa o drodze zbawienia ludzko�ci,
innej ni¿ ta, któr¹ pod¹¿a Ko�ció³.

Jak mo¿na zauwa¿yæ, przytoczone trzy wypowiedzi Jezusa by³y
jeszcze kontynuacj¹ Jego misji mi³o�ci i przebaczenia. Jego uwa-
ga ci¹gle jeszcze, nawet w�ród niepojêtego cierpienia, koncentro-
wa³a siê na bli�nich. Jeszcze nie odwróci³ oczu od cierpi¹cego
�wiata, a w³asne cierpienie nie zas³oni³o Jego nieogarniêtej mi³o-
�ci, która kaza³a mu zapominaæ o swoim cierpieniu, a widzieæ
potrzeby i cierpienie innych ludzi. Czwarta wypowied� Jezusa sta-
nowi jednak prze³om.

�Eli, Eli, Lama Sabachtani!�

�Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemu� miê opu�ci³?� Z wysoko�ci krzy¿a
potê¿nym echem rozleg³o siê bolesne pytanie Syna. By³ to z pew-
no�ci¹ najtrudniejszy moment w Jego ca³ym istnieniu. Zdradzi³
Go przyjaciel, opu�cili uczniowie, nie mia³ ju¿ matki, któr¹ prze-
kaza³ wiernemu Janowi, a teraz jeszcze przysz³o to najgorsze.

Poczucie kontaktu z Ojcem by³o dla Jezusa przez ca³e ziem-
skie ¿ycie �ród³em spokoju i szczê�cia. Nawet najgorsze prze�la-
dowania nie by³y w stanie zburzyæ Jego pokoju wewnêtrznego.
Wiedzia³ On, ¿e choæby go wszyscy opu�cili, to zawsze bêdzie z
nim Jego Niebiañski Ojciec. Jednak ten, który mia³ byæ �skuszony
we wszystkim na podobieñstwo nas, oprócz grzechu� musia³ prze-
¿yæ i to najsmutniejsze do�wiadczenie � opuszczenie przez Ojca.

Zdaje siê, ¿e odt¹d, nawet gdyby zechcia³, nie móg³ ju¿ zst¹piæ
z krzy¿a, nie móg³ uratowaæ z³oczyñcy, nie móg³ pozbawiæ mowy
szyderców, którzy nie znaj¹c hebrajskiego i nie rozumiej¹c s³ów
Jezusa wo³ali: �Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, ¿eby Go zdj¹æ�.
Sami nawet nie wiedzieli, ¿e �miej¹ siê z w³asnej g³upoty. Jezus
by³ s³aby i bezsilny. Pozbawiony zewnêtrznego dop³ywu nadzwy-
czajnej mocy szybko umiera³. Teraz �mieræ wyniszczonego cier-
pieniem cia³a by³a ju¿ tylko kwesti¹ minut.



W tych ostatnich chwilach najwiêksz¹ trosk¹ Jezusa by³o wy-
pe³nienie do koñca wszystkich szczegó³ów swej misji. �w. Jan
pisze: �Potem widz¹c Jezus, i¿ siê ju¿ wszystko wykona³o, aby siê
wype³ni³o Pismo, rzek³:�

�Pragnê�

Uczucie pragnienia by³o dobrze znane Jezusowi, ale nawet
wtedy, gdy prosi³ niewiastê samarytañsk¹ o wodê, to celem jego
s³ów by³a kobieta i woda: �Daj mi piæ� � mówi³ wtedy. W ostat-
niej chwili swego ziemskiego ¿ycia Jezus nie naucza, nie korzysta
z okoliczno�ci w celu udzielenia lekcji swym uczniom. Jego du-
chowy wzrok kieruje siê w tym momencie wy³¹cznie na Niego
samego, na Jego misjê, która za kilka minut mia³a dobiec koñca.

�Pragnê� to s³owo, które opisuje wewnêtrzny stan cz³owieka
Jezusa na kilka chwil przed �mierci¹. Poczucie niedostatku i opusz-
czenia, którego do�wiadcza tak wielu ludzi na tym �wiecie, sta³o
siê i Jego ostatnim doznaniem w ziemskim ciele. Nigdy chyba
Jezus tak bardzo nie czu³ siê cz³owiekiem. �Pragnê� to s³owo okre-
�laj¹ce stan najwy¿szego cz³owieczeñstwa, cz³owieczeñstwa cier-
pi¹cego, cz³owieczeñstwa oddaj¹cego ¿ycie za bli�nich.

Nasze nogi i rêce a¿ siê wyrywaj¹, by podaæ do ust Jezusa g¹b-
kê zmoczon¹ w kwa�no-gorzkim p³ynie, zatkniêt¹ na d³ugiej trzci-
nie. Nie by³o ju¿ uczniów, nie by³o matki, Ojciec go opu�ci³, zo-
sta³ tylko rzymski ¿o³nierz, który nie dbaj¹c na g³osy szyderców
poda³ do ust Umêczonego kroplê napoju, który nie móg³ ju¿ orze�-
wiæ wysuszonych, umieraj¹cych ust. To by³o wiêcej ni¿ �kubek
zimnej wody�, który na pewno nie zostanie zapomniany w Króle-
stwie.

Jezus skosztowa³ napoju i z ulg¹ powiedzia³:

�Wykona³o siê�

Teraz by³ ju¿ ca³kowicie pewien. Jego pragnienie zosta³o za-
spokojone. Nie pragnienie zwil¿enia ust, ale pragnienie sprawie-
dliwo�ci, pragnienie mocy, co siê objawia w s³abo�ci, pragnienie
bycia pos³usznym Ojcu a¿ do samego koñca, pragnienie niesienia
ulgi umêczonej grzechem ludzko�ci. Teraz pragnienie Jezusa na-
reszcie zosta³o zaspokojone.

�Wykona³o siê� to s³owo bolesnego triumfu. Jezus by³ ca³ko-
wicie pewien, ¿e nic ju¿ wiêcej nie mo¿e siê zdarzyæ. Wiedzia³, ¿e

Jego ziemskie ¿ycie dobieg³o koñca i ¿aden podstêp Szatana nie
pokrzy¿uje planu Bo¿ego. Nic ju¿ nie mog³o zdj¹æ Go z wynios³e-
go tronu krzy¿a.

�Wykona³o siê� � na s³owa te czeka³ ca³y wszech�wiat. W nie-
bie zaleg³a cisza. Wszyscy anio³owie ws³uchiwali siê w gasn¹cy
rytm serca Odkupiciela. Cherubinowie zas³aniali skrzyd³ami twa-
rze, by nie widzieæ ³ez Niebieskiego Ojca. Starcy powstali ze sto-
lic i pochylili siê przed tronem w g³êbokim pok³onie.

Czarna kurtyna smutku powoli spowija³a wielk¹ scenê drama-
tu zbawienia �wiata. W sercach miliardów niebiañskich istot uczu-
cie ulgi miesza³o siê z rozdzieraj¹cym smutkiem. Nie by³o pie�ni,
triumfów ani oklasków. Anio³owie z opuszczonymi skrzyd³ami,
powoli rozlatywali siê cicho po najdalszych zakamarkach wszech-
�wiata, by tam w odosobnieniu czekaæ na radosny poranek zmar-
twychwstania, ale to by³aby ju¿ inna historia.

W tym momencie Jezus z ca³¹ si³¹ poczu³, jak z Niego ucieka
¿ycie. Duch, który niegdy� na samym pocz¹tku darowa³ Mu oso-
bi�cie Niebiañski Ojciec, duch, który tyle razy udziela³ ze swej
obfito�ci cierpi¹cym, chorym, smutnym i g³odnym, duch wraca³
do Boga. Oczy Jezusa zamyka³y siê do snu. Gasn¹ce wargi ledwie
szepta³y s³owa psalmu:

�Ojcze! W rêce twoje polecam ducha mojego.�

Nie us³ysza³ ju¿ straszliwego ³oskotu dr¿¹cych i krusz¹cych siê
ska³. Nie zobaczy³ rozdzieraj¹cej siê zas³ony w Przybytku. Nie
spojrza³ ze ³zami na przera¿one twarze ludzi, który w po�piechu
opuszczali miejsce najwiêkszej zbrodni wszech�wiata. Ju¿ nie cier-
pia³. Jezus spa³. �

Drodzy Braterstwo! Za kilka chwil siêgniemy po prza�ny chleb,
który zosta³ za nas z³amany. Pomy�lmy przy tym ile smutku, ile
bólu, ile cierpienia mie�ci w sobie z³amany kawa³ek prza�nego
chleba. Podzielimy miêdzy sob¹ kielich przymierza. Kto zliczy
krople ³ez i cierpienia kryj¹ce siê w ³yku wina. Jeste�my przeszyci
¿alem. Serca nasze przenika smutek. W naszym sercu rodzi siê
trudna do wyra¿enia s³owami wdziêczno�æ. Oto prawdziwe dziêk-
czynienie, prawdziwa rado�æ wspó³uczestniczenia w wielkim dra-
macie zbawienia.

Dobry Panie Jezu, dziêki Ci za Twe cierpienie i za ofiarê Twe-
go doskona³ego ¿ycia. Amen.
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